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JO
In dienst sinds 
oktober 2008 • 

Functie: verkoopster 
en leidinggevende • 

Favoriet: Spelt 
bruin

CORRY
In dienst sinds 

augustus 2015 • 
Interieurverzorgster 
van o.a. kantoor & 
kantine • Favoriet: 

Speltbrood

KIM
In dienst sinds 

augustus 2018 • 
Verkoopmedewerkster 
Makado Nieuwegein •  
Favoriet: Poldergrijn 
en Haverkoeck met 

chocolade.

ABEL
In dienst sinds 

september 2018 • 
Banketbakker •  

Favoriet: 
Worstenbroodje en 

Appelgrijn COLOFON  •  TEKSTEN Jacqueline Blom  FOTOGRAFIE Agaath Damen  
VORMGEVING & DRUK Vanderperk Groep

De bakkerij is gevestigd in Groot-Ammers, hiervan- 
daan wordt alles aangestuurd. Op kantoor worden  
alle bestellingen verwerkt, de administratie bijgehouden 
en vergaderd.

Brood- en banketbakkers werken ‘s nachts en overdag 
en leveren elke dag kwaliteit zoals je van ons gewend 
bent. Inpakken en klaar maken voor vervoer wordt 
zorgvuldig gedaan. Nieuwe producten worden 
bedacht, veelvuldig geproefd en zo nodig verbeterd
In de vroege morgen bevoorraden onze chauffeurs  
de winkels. 

In de winkels gaan de ovens al vroeg aan om harde 
broodjes, snacks en koeken te bakken. Onze verkopers 
en verkoopsters hebben kennis van de producten en 
geven je graag advies over ingrediënten, allergenen 
en bijv. de bewaartips. We doen ons uiterste best om 
je bezoek aan onze winkel onvergetelijk te maken. 

Wij houden ervan onze klanten net dat beetje extra 
aandacht te geven.

Ook hebben we een digitale winkel, onze webshop: 
www.vandergrijn.nl. Daar vind je een compleet 
overzicht van ons assortiment met mooie productfoto’s 
en recente nieuwsberichten.
Je kunt op je gemak rondkijken en je bestelling 
eenvoudig plaatsen.

Hopelijk proef je in deze GrijnTijd de sfeer waarin wij 
werken, de liefde voor het vak en maak je kennis met 
medewerkers en diverse producten.

Graag tot ziens!

Namens alle medewerkers van Bakkerij van der Grijn,

Arto, Michel, Leon en Ron

In dit magazine nemen we je graag mee 
voor een kijkje in ons familiebedrijf. Al  
70 jaar een begrip in Groot-Ammers en 
in de loop der tijd in de hele Alblasser-
waard. Sinds enkele jaren ook in  
Almkerk, Nieuwegein en Rotterdam.

Welkom
bij Bakkerij van der Grijn

Interview Familie Hakkesteegt 
We melken één koe voor Van der Grijn

Diverse weetjes 
over gratis gebak, Grijntjes en het 
inleveren van 
geboortekaartjes

Verwennerijen 
Volkorenbrood, zoeterie en luxe koekjes

Door de 
Grijntijd heen

6
8

10+11 De passie van... 
Tijmen van Sinderen

15

Aan de slag 
met een puzzel 

en lekker recept! 14

Interview Agaath en Jacqueline
Wij brengen Bakkerij van der Grijn 
bij je thuis!12

KELVIN
In dienst sinds juni 
2006 • Broodbakker 
en bakker in winkels 

Hoog Dalem en 
Nieuw-Lekkerland • 

Favoriet: Dadelnoten 
brood

LIA
In dienst sinds 
oktober 2007 • 

Verkoopmedewerkster 
in Hoog-Dalem •  

Favoriet: de 
Marlenaschnitte
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Zoeterie & luxe koekjes

Dat volkorenbrood gezonder 

is dan witbrood is algemeen 

bekend, maar hoe zit dat nu 

precies?

Brood is gemaakt van graan. 

Daarin zitten waardevolle voe-

dingsstoffen zoals vitamines, 

mineralen en vezels. Omdat in 

volkorenbrood de hele graan-

korrel is verwerkt, vormt het 

een efficiënte combinatie van 

veel belangrijke stoffen die we 

allemaal nodig hebben: vezels, 

eiwitten, vitamines, mineralen  

en koolhydraten. 

Vooral de grote hoeveelheid 

vezels hebben een gunstig 

effect, deze dragen bij 

aan een goede 

darmwerking en 

helpen om je langer 

verzadigd te voelen.

Onze broodbakkers 

bakken maar liefst 

10 soorten volkoren-

brood, van fijn volko-

ren tot een brood  

met grove korrel. Of  

wat dacht je van ons  

Van Goghbrood.  

100% volkoren en rijk gevuld 

met smakelijke zonnepitten.

Wij zijn met name trots op ons 

stoer volkoren, volkorenbrood 

met een krokant tijgerkorstje 

met sesam en ons 

Langzaam volkoren. 

Dit is een ambachtelijk 

volkorenbrood, ook met 

hetzelfde lekkere tijger/

sesamkorstje, welke maar 

liefst 48 uur rijs- en rusttijd 

heeft gekregen, waardoor 

het een bijzondere specifieke 

smaak heeft.

VERWENNERIJEN

Zoeterie

Een zoete sortering van 7 minigebakjes, 

voor elk (feestelijk) moment. Van ons ap-

pelgrijntje en grijnelaartje tot een brownie 

en een zachte aardbeiencake. Of het kas-

teeltje met marsepein en een stukje sticky 

toffee taart, met karamelfudge en banaan.  

Een pracht om te zien op een schaal-

tje, onmisbaar bij een gezellige high tea 

maar voor welke gelegenheid dan ook, 

het zal zeker in de smaak vallen.

Luxe opgespoten koekjes

De basis is een ambachtelijk bitterkoekje met daarop een opge-

spoten bolletje luchtige crème. Gedipt in de chocoladefondant, 

op kleur gebracht in de meest vrolijke kleurtjes.  

Rond de feestdagen worden deze luxe 

opgespoten koekjes geheel in sfeer 

aangepast aan de kleuren van 

die tijd. Denk daarbij aan vro-

lijk geel rond de paasda-

gen of lief roze/rood bij 

moederdag.

Op zoek naar een kleinere traktatie of snoeperijtje bij de koffie? Graag 
stellen wij de Zoeterie en onze Luxe koekjes aan je voor, twee hardlopers uit 

ons assortiment die we zeker kunnen aanbevelen!

Volkorenbrood
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Jaren geleden heeft Teus van der Grijn 

aangeklopt met de vraag of we melk mochten 

afnemen voor de bakkerij. Verse melk, dicht- 

bij huis en van goede kwaliteit, de ideale 

combinatie.

De ongeveer 85 koeien, velen genaamd Otje 

of Aafke, leveren liters melk.

“De koeien leveren gemiddeld 9000 liter per 

jaar” verteld Jan en grapt dat hij in zijn kudde 

1 van der Grijn koe heeft. Elke dag gaat er een 

emmer van 27 liter naar de bakkerij dus reken 

maar uit ...

Jaarlijks met Koningsdag, als de oranje tom- 

poucen gemaakt moeten worden, hebben 

we aan 1 emmer niet genoeg. Dan verwerken 

we ruim 2000 liter melk tot room voor die 

heerlijke vulling.

'We melken één koe 
voor Van der Grijn'

Melk is het grootste en belangrijkste bestanddeel van de tompouce. 
Verse boerenmelk wel te verstaan en die nemen wij af van deze mooie dames.

Het zijn de koeien van Jan en Theodora Hakkesteegt.

Melkveebedrijf Hakkesteegt is al 20 jaar 

gevestigd aan de Wilgenweg te Groot-

Ammers, een woonhuis met stallen 

omgeven door weilanden op maar 1 km 

afstand van de bakkerij. Jan en Theodora 

wonen daar met hun 4 dochters Janiene, 

Wilvira, Rosalie en Heidi.

Oudste dochter Janiene, werkt al hard mee 

op de boerderij en is erg geïnteresseerd 

in het boerenbedrijf. Over de melkkoeien 

weet ze alles maar ook helpt ze haar 

moeder met het Hondenpension/hotel, 

een luxe en diervriendelijke opvang voor 

honden. 

Kortom een mooie prachtige boerderij en 

een gezellig gezin met veel bedrijvigheid 

in en rond het huis.

Een tompouce 

wordt op verschillende 

manieren gegeten. Wil je 

hem netjes met een vorkje eten, 

zonder al teveel geknoei, leg hem 

dan op zijn kant en prik het vorkje 

loodrecht door het bladerdeeg. 

Maar meestal wordt hij gewoon 

lekker laagje voor laagje, de 

korstplakken uit het vuistje, 

weggegeten. 

Één van onze specialiteiten, zo 

mogen we de tompouce wel 

noemen. Een traditioneel gebakje, 

waarvan wij er dagelijks heel 

wat maken. Het bijzondere aan 

onze tompoucen is natuurlijk 

de gekookte pudding van verse 

boerenmelk. Maar ook de 

plakken waar de room tussen 

gaat mogen er zeker zijn! Vers 

krokant bladerdeeg, natuurlijk met 

roomboter gemaakt. 

En zoals het hoort, is de bovenste 

korst overgoten met zoet fondant. 

De slagroomstreep er bovenop 

maakt het geheel extra lekker. 

De tompouce

UITGELICHT

Een eervolle 
vermelding voor de 
roodbonte dames 

van melkveehouderij 
Hakkesteegt.
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We houden een 
Open dag in de 
bakkerij die druk 
wordt bezocht. Het 
Kontakt omschrijft 
het zelfs ‘drukker 
dan in de Efteling’! 

De bakkerij verhuisd van de Kerkstraat naar de 
Energieweg, een werkgebied net buiten Groot-Ammers. 

Een prachtige bakkerij met oude en nieuwe machines, veel 
meer ruimte en een grote bakcapaciteit. Inmiddels zijn er 4 

winkels om elke dag te bevoorraden.

Het ontstaan van het 
dadelnotenbrood, 

bedacht en ontwikkelt 
door desembakker Tijmen. 

Een klant van hem zocht 
sponsoring voor een  

marathon die hij in Syrië ging 
lopen. Tijmen ontwikkelde 

een speciaal brood met dadels 
en noten, ingrediënten uit die 

streek. Van elk verkocht brood 
ging 50 cent naar het goede 

doel. De actie was een succes 
en ook daarna bleef er vraag 

naar dit bijzondere brood.

2003
2011

2014

Een mooie mijlpaal in het bestaan van de 
bakkerij, 70 jaar Bakkerij Van der Grijn! 

Als eenmanszaak begonnen en nu 
een bedrijf met 4 eigenaren. Van oude 
recepten naar nieuwe werkmethodes. 

Van alleen familie naar werknemers 
overal vandaan, van wit en tarwe naar 
veel verschillende soorten brood. Van 

bestellingen op briefjes naar een digitale 
winkel in de vorm van de webshop. 

Kortom een bedrijf dat is meegegaan 
met zijn tijd en klaar is voor de toekomst! 

2015

TIJDLIJN

Jongste zoon Teus neemt de bakkerij over 
van zijn vader, toen gelegen aan de Kerkstraat 

in Groot-Ammers. Met zijn vrouw Annie krijgt 
hij 4 zoons. Teus bakt, Annie verkoopt en de 

jongens kruipen, groeien en helpen mee in en 
rond de bakkerij.

De Marlena taart krijgt 
officieel zijn naam. 

1980

1996

1976

Met de overname van het bedrijf van zijn 
baas begint voor Teunis van der Grijn 
het ondernemersavontuur, een eigen 
bakkerij! Op de bekende bakfiets voorziet 
hij samen met zijn zoon Gert de mensen 
in de omgeving van brood en gebak.
Bij de opening wordt de suikerslof 
geïntroduceerd, een krentenslofje met 
suiker en kaneel er in, heden ten dage 
nog steeds een traktatie.

De bakkers komen met 
een nieuw product; dikke 
brosse speculaas. Grote 
stevige plakken kruidige koek.  
Tegenwoordig bekend als 
Opa’s speculaas, een zak vol 
dikke brokken en leuk verpakt.

Deze bakkerspost is een concept wat is 
begonnen in onze eigen bakkerij in Groot- 
Ammers, waar onze bakkers vol passie aan 

het bakken zijn gegaan. Verschillende soorten 
lekkere koek, volgens onze eigen bekende en 

gewaardeerde recepten, de kwaliteit die je van 
ons gewend bent, maar dan in formaat wat door 

de brievenbus past. De verschillende koeken 
worden gebakken in speciale vormen op maat en 

verpakt in een passende verpakking, zodat deze 
bakkerspost gegarandeerd goed aankomt.

1950

Zoons 
nemen 

het bedrijf 
over

Onze online winkel gaat van start, via www.vandergrijn.nl. 
Vanaf nu is het mogelijk je bestelling online te plaatsen  
en je boodschappen op te halen in één van de winkels of  
te laten bezorgen. Erg modern voor die tijd!

2020

2021
    Door de 
Grijn           heentijd
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Ons brood gaat naar de voedselbanken 

of naar boerderijen, ja zelfs de kruimels 

uit de snijmachine gaat naar de dieren. 

Gebak blijft ook wel eens over en dat 

kunnen we niet bewaren. Dat betekent 

dus weggooien of ... weggeven!

Om verspilling tegen te gaan en  

om onze klanten te verblijden met 

gratis gebak staat er elke zaterdag  

een pot in de winkel waar je alleen  

je telefoonnummer in hoeft te  

doen. Aan het eind van de  

dag, als er gebak over is,  

trekken we 2 telefoon- 

nummers uit die pot en  

bellen we om te zeggen  

dat je naar de winkel  

mag komen om die  

doos gratis gebak  

af te halen. 

DIVERS

Ken je ons spaarsysteem al? Onze Grijntjes, 

de spaarmuntjes die bij heel veel mensen 

enorm populair zijn. In onze winkels krijg je bij 

elke besteding van 6 euro een gratis Grijntje 

mee. Ook krijg je er regelmatig 1 extra bij een 

aanbiedingsbrood. 

Met de Grijntjes spaar je voor gratis producten. Dit 

varieert van 5 harde broodjes naar keuze voor 10 

Grijntjes, 2 broden naar keuze, of een appeltaartje. 

Maar de meeste mensen sparen lekker door voor 

een 12 persoons slagroomtaart voor 60 grijntjes. 

Als dat geen leuk (en lekker) spaarsysteem is! In 

onze winkels zijn ook handige spaarkokertjes 

verkrijgbaar, zodat de spaarmuntjes niet allemaal 

los in de keukenlade belanden. 

Op de kokertjes staat meer informatie  
over de GRATIS producten en benodigde 
aantallen Grijntjes.

               
op zaterdag!

gebakGratis

sparen
Als geen ander weet Daisy hoe 

het eerste jaar met je baby er-

uitziet en hoe snel het gaat van 

alleen maar melk naar een hele 

boterham. Die fase gaat snel en 

is mooi om te volgen. “Djayden 

is nieuwsgierig naar alles en wil 

ook echt alles proeven. Hij heeft 

inmiddels ook de kaasstengel 

ontdekt” vertelt Daisy.

Als klanten bij mij hun geboor-

tekaartje inleveren weet ik welke 

leuke verrassingen ze te wachten 

staan. “Een geweldig leuke actie 

van Bakkerij van der Grijn”. Daisy 

wil alle kersverse ouders aanra-

den om dit te doen. Het is iets 

om te vieren en dat willen we 

graag met jou meevieren. Lever 

het geboortekaartje binnen 10 

dagen na de geboorte in bij één 

van onze winkels. Meestal kan 

mama dat niet zelf, maar stuur 

papa of oma maar op pad!  

Die vinden het vast niet erg  

om te showen met de kleine  

en het geboortekaartje.

Onze verkoopmedewerkster Daisy, moeder van Djayden, vertelt 
ons hoeveel ze geniet van haar zoontje. Vanaf het moment 
van de geboorte straalt ze erover en kan enthousiast vertellen 
over het moederschap. Voor haar zwangerschap werkte ze in 
diverse winkels en na haar verlof is de winkel in de Arkelstraat te 
Gorinchem haar vaste plek geworden.

geboren?

net zijn 1e verjaardag  gevierd • FUNCTIE opgroeien• FAVORIET alle soorten brood en ook de 
korstjes

Djayden

FUNCTIE Verkoop-medewerkster Arkelstraat •IN DIENST SINDS 2014 •FAVORIET Stoer volkoren en de Haverkoeck

Daisy

Lever het geboortekaartje bij ons in!

Baby
Wij houden niet van weggooien. 

TIP 
VAN DAISY: 

Kijk eens op de 
website voor leuke 

     geboorte 
      traktaties.

Wij gaan je dan het eerste jaar 

van de kleine 3 keer verrassen 

met iets eh leuks... Het is natuur-

lijk nog een verrassing. Deel dit 

gerust met je zwangere vriendin, 

buurvrouw of zus, zodat zij hier 

straks ook van kunnen genieten. 

Het verrassings-
effect is elke 

zaterdag weer  
zo leuk! Doe je 

voortaan mee ?

Grijntjes
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Jacqueline haar hele leven is al verweven met het 

bakkersvak. Zo had haar Opa Blom een bakkerij. 

Haar vader reed met de bakfiets rond en een oom 

had een bakkerij op Texel. “In de vakanties en rond 

kerst ging ik daar logeren en mee helpen. Vanaf mijn 

15e heb ik een aantal jaren gewerkt bij een andere 

oom die een bakkerij in Dordrecht had. Toen ik in 

2007 vernam dat er een medewerker gezocht werd 

bij de bakker in Groot-Ammers bedacht ik me geen 

moment en ben er direct op af gestapt. Ik heb op 

maandag mijn telefoonnummer achtergelaten, en op 

donderdag stond ik al voor het eerst in de winkel.

In 2018 is de social media erbij gekomen als 1 

van mijn taken. Elke week krijgen honderden 

nieuwsbrieflezers de laatste nieuwtjes in de mailbox 

en worden de nieuwste producten voorgesteld. Zo 

ook op Facebook en Instagram. Het leuke is dat 

social media een manier is om dicht bij je klanten 

te komen. Gewoon thuis op de bank, wanneer 

het je klant uitkomt.” Jacqueline ervaart dat het 

klantencontact via social media steeds meer en 

leuker wordt. “Klanten reageren op je berichten, 

soms serieus en soms vol humor. Regelmatig sturen 

klanten een foto die ik dan weer kan delen. Een soort 

klantencontact die weer heel anders is dan in de 

winkel zelf.”

Het mooie van onze samenwerking is dat we elkaar 

aanvullen, stimuleren, van elkaar leren en zonodig 

elkaar ook wel eens verbeteren. Samen maken wij 

van der Grijn bereikbaar. Altijd en overal!”

Ook maken we De GrijnTijd magazines, een 

magazine vol nieuws, interviews met medewerkers, 

lekkere recepten, wetenswaardigheden en met 

allemaal prachtige eigen foto’s. “We hopen dit nog 

jaren te doen en het liefst samen!”

Agaath zorgt dat de webshop up to date is met 

nieuws en prachtige productfoto’s en Jacqueline 

maakt berichten voor de social media. Twee 

verschillende taken nauw met elkaar verbonden. Wij 

kennen elkaar als collega verkoopsters maar in de 

drie jaar dat we nu samenwerken hebben we elkaar 

goed leren kennen en groeien we mee met de 

online wereld die elke dag in beweging is.

Sinds 2018 heeft Agaath haar “eigen winkeltje”

zoals ze wel eens vol humor zegt: de webshop 

(www.vandergrijn.nl). “ Mijn taken bestaan uit het 

plaatsen van nieuwe producten, het “up to date” 

houden van het assortiment, met de bijbeho-

rende productfotografie. Daarnaast het contact 

onderhouden met enerzijds klanten die ergens op 

reageren en anderzijds onze webshopbeheerder die 

problemen oplost of nieuwe functies inbouwt.

Bij elk nieuw product is het weer een uitdaging om 

het zo aantrekkelijk mogelijk op de foto te krijgen 

en er een stukje tekst bij te schrijven waar je trek van 

krijgt. En, het leukste van deze nieuwe producten... 

Natuurlijk moet er geproefd worden, geluksvogel 

die ik ben. De webshop is altijd open! Ook op het 

moment dat ik fijn thuis ben,  

en geniet van mijn  

gezin, winkelen  

mijn klanten  

rustig rond en  

plaatsen een  

bestelling”.

Verder lezen? Lees 
hier het uitgebreide 
interview!

Neem eens 
een kijkje in de 

webshop!

Neem eens 
een kijkje in de 

webshop!

Volgt u ons al 
op Facebook en 

Instagram?

www.vandergrijn.nl

IN DIENST sinds 2007 • 
FUNCTIE Winkelleidster 

en verantwoordelijk  
voor social media • 

FAVORIET Vollerkoren  
en Kaasbroodje

 Over 
   Jacqueline

INTERVIEW

IN DIENST sinds 2003 •
FUNCTIE Verkoopster en 

verantwoordelijk voor 
de webshop •

FAVORIET van Gogh 
brood en Hazelino

 Over 
Agaath

Sinds 2018 zijn wij regelmatig te vinden in de 
bakkerij, op de werkvloer om foto’s te maken 

en achter de computer om content te schrijven 
voor Facebook, Instagram en nieuwsbrieven.

       Wij brengen 
Bakkerij van der Grijn

bij je thuis!
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IN DIENST sinds 2000  •   

FUNCTIE desembakker  •  

FAVORIET stoervolkoren en in 

het weekend speltlicht 

  Over Tijmen

Tijmen kiest
 Melk puur

 Chocoladereep Bonbons

 Snoep  Delicatesse

 Machine Handwerk 

 Voetbal Volleybal

 Hardlopen  Wielrennen

PASSIE

Chocolade heeft al zijn aandacht sinds hij de banketbakkers 

opleiding volgde. Het onderdeel chocolade vond hij interessant 

en zijn stage heeft hij dan ook gelopen in Zwitserland en later in 

Nederland bij firma Slikkeveer. Voor, tijdens en na zijn opleiding stak 

hij steeds weer zijn neus om de hoek bij bakkerij van der Grijn en 

na een wereldreis kwam hij in vaste dienst. Eerst in de bakkerij maar 

al snel vond hij een uitdaging in het leiden van onze winkel in de 

Arkelstraat in Gorinchem. Daar ontwikkelde hij diverse desembroden 

en is daar vandaag de dag nog steeds mee bezig, zij het nu in de 

winkel in Hoogdalem.

De chocola is altijd zijn passie gebleven en daarom startte hij zijn 

eigen bedrijf; de Chocolade Boer. Hij maakt de mooiste creaties van 

chocola en ook bonbons in allerlei smaken. De smaak  puur  heeft 

zijn voorkeur en ook verkiest hij een  stuk chocolade  boven een 

bonbonnetje. Bij de keuze is het snoep of een delicatesse? Antwoord 

hij meteen met: “Het valt onder de noemer snoepgoed maar als je 

naar de bereidingswijze kijkt is het absoluut een  delicatesse !”

Voordat je iets moois maakt van chocolade zul je eerst diverse 

processen moeten doorlopen om de juiste smaak en glans te krijgen. 

Tijmen heeft geleerd hoe hij dit met de hand moet doen maar sinds 

kort gebruikt hij een machine wat hem veel tijd bespaard en hem de 

mogelijkheid geeft om nog creatiever te zijn. En dát is hij graag, daar 

komt zijn passie weer naar boven: Iets creëren wat er nog niet is. 

Dus hij verkiest  handwerk  boven machinewerk mits de machine het 

beter doet ;)

Al rondkijkend zien we mooie bonbonnetjes liggen en Tijmen verteld 

dat hij bezig is met een nieuwe smaak, bonbons met rosé erin. Voor 

hem weer iets nieuws, origineels en dat geeft hem energie.

Naast chocolade houdt Tijmen ook van gezond bewegen, hij speelt 

 voetbal  in het veteranenteam van Groot-Ammers en ook springt hij 

regelmatig op de  racefiets.

Onze veelzijdige desembakker, vader van 2 jonge kinderen  

is groot geworden met melk maar drinkt af en  

toe met zijn zoontje een glaasje  

chocolademelk. Ja die liefde

voor chocolade moet er wel  

in blijven ...

De bakker 
en zijn 

passie:  Tijmen 
van Sinderen
  Tijmen 
van Sinderen

De ontmoeting met Tijmen van 
Sinderen vindt plaats in zijn eigen 
chocolade atelier aan de Kerkstraat 
te Groot-Ammers. Een historisch 
pand (vroeger een bakkerij) met 
mooie oude details en daarin een 
moderne werkplek. De chocolade is 
precies op temperatuur en Tijmen 
vult verschillende mallen met 
precisie en met een glimlach op 
zijn gezicht. 

Dadelnotenbrood 
met brie en honing

Met recht één van onze goed gewaardeerde specialiteiten, 

het dadelnotenbrood. Een veelzijdig broodje met een 

mooie geschiedenis. In 2014 helemaal zelf bedacht en 

ontwikkeld door onze desembakker Tijmen als brood voor 

het goede doel; een muskathlon in Syrië. 

Maar ook na de actie bleef er vraag naar dit bijzonder 

lekkere brood. Inmiddels is het één van onze toppers. 

Dit handgemaakte, op de stenenvloer gebakken brood is 

gemaakt van tarwebloem, volkorenmeel en roggebloem. 

Rijk gevuld met dadels en walnoten en gezoet met honing. 

RECEPT

PUZZEL

Je kunt er eindeloos mee variëren. Simpel met 

een lik roomboter of een plak oude- of geiten- 

kaas. Maar wil je echt eens uitpakken met een 

bijzondere traktatie, probeer dan dit recept eens. 

BENODIGDHEDEN
 Dadelnotenbrood om zelf af te bakken

 Stukje brie

 Vloeibare honing

 Enkele walnoten

BEREIDING
Bak het dadelnotenbrood 4 minuten af in een 

voorverwarmde oven op 190 graden. Laat het 

even afkoelen.  

Snij het brood in sneeën. Beleg elke snee brood 

met een plak brie.  

Besprenkel wat honing over de brie.  

Hak de walnoten iets fijn en bestrooi de sneeën  

brood hiermee.  

Bak het brood nogmaals  

5 minuten op 190 graden.  

Warm serveren,  

en genieten maar!

RECEPT & PUZZEL

Tip:  
Snij de sneeën  

brood in kleinere 
stukken voor een 
verrassend lekker 
hapje bij de borrel  

of een goed  
glas wijn. 

1.  Winkelcentrum in Nieuwegein

2.  Koek die mag van Sonja

3.  Witte, bruine, volkoren of mini.....

4.  Fris gebakje met boterkoekbodem

5.  December lekkernĳ

6.  Naar wie is een gebakje vernoemd

7.  Rozijnenbolletjes gevuld met suiker  

en kaneel

8.  Een donkere broodsoort

9.  Zomers gebak

10.  Hoe heet ons spaarmuntje?

11.  Wat is de passie van bakker Tĳmen?

12.  Kun je trakteren als de baby  

geboren is

13.  Met feest eet je...

14.  Koek met 3 nootjes bovenop

15.  Klein goed gevuld hard broodje

16.  Aan welke weg staat  

de bakkerĳ?

17.  Dit geef je iemand  

als presentje

1 19 27 10 6 11 29 20 27

2 29 20 29 25 28 13 28

3 6 19 27 17 29 7

4 22 6 6 29 16 25 18 27 10 17 29

5 10 22 22 20 10 22 22

6 22 25 11 29 27

7 7 19 20 28 29 25 7 11 13 15 29 27

8 6 13 11 29 25 28 13 25 27

9 15 25 19 20 10 16 4 22 28

10 25 18 27 10 17 29

11 12 13 12 13 11 22 9

12 16 29 13 13 25 10 29 7 13 29 7 17 29

13 10 22 25 10

14 16 29 19 11 9 29 28 13 29

15 11 29 28 29 25 10 17 29

16 29 27 29 25 16 20 29 16

17 28 22 9 13 4 13
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Volg ons ook op Facebook en Instagram!

www.vandergrijn.nl


